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Na této trase se podíváme do královského 
města Litoměřice, kde český romanti cký 
básník K. H. Mácha dožil svůj krátký život. 
Do Litoměřic přišel koncem září 1836, aby 
nastoupil do advokátní kanceláře Josefa 
Filipa Durase jako koncipient. Čerstvý ab-
solvent práv se chystal právě v Litoměři-
cích začít nový život - netrpělivě očekával 
narození svého dítěte, chystal svatbu 
s Lori, zařizoval společné bydlení. Těšil se 
na své blízké, neboť se v tehdy německých 
Litměřicích cíti l osaměle. Útěchou mu byly 
toulky do okolní přírody. 23. října z vrchu 
Radobýlu vzdáleného asi 3 km od Litomě-
řic, kde dokončoval svou báseň Cesta 
z Čech, zahlédl hořící stodoly v Litoměři-
cích. Neváhal a akti vně se do hašení požá-
ru zapojil. Pravděpodobně se při hašení 
požáru napil vody z Labe a nakazil se cho-
lerinou. Průběh nemoci měl rychlý spád. 
Zemřel nad ránem z 5. na 6. listopadu 
1836 v 26 letech. 
Z rozcestí  Homolka se vydáme po modré 
značce do sedla pod Varhoštěm vzdále-
ném 1,2 km. Zde se napojíme na žlutou 
značku a vystoupáme na ROZHLEDNU 
VARHOŠŤ do nadmořské výšky 639 m. 
Vrch Varhošť v Českém středohoří lákal 

k rozhledům už v dávné minulosti . Není 
tedy divu, že v roce 1891 Litoměřický spo-
lek pro České středohoří vybudoval 
na Varhošťi vyhlídkovou plošinu, která 
byla umístěna na pěti  dubech rostoucích 
na vrcholu kopce. Tato plošina sice nemě-
la dlouhého trvání, ale de facto dala zá-
klad pozdější rozhledně. Dnešní vyhlídko-
vá věž pochází z roku 1973, kdy byla 

na původní kamenný podstavec vrtulní-
kem dosazena ocelová konstrukce s tubu-
sem, na kterém jsou umístěny tři vyhlíd-
kové plošiny spojené točitým schodištěm.  
Rozhledna je sice vysoká 20 m, ale vyhlíd-
kový ochoz je ve výšce 15 m, na který vy-
stoupáme po 68 schodech. Výhled, jenž 
se z rozhledny nabízí, je srovnáván s vý-
hledem z Milešovky. Dokonce je pestřejší 

žlutá: Sedlo pod Varhoštěm – Vrhošť – Krkavčí skála 2 km
po zelené: do Hlinné – 4,6 km
po žluté: Hradiště – Mentaurov – Poustevna – 7,6 km
po červené: Skalice – Štampův Mlýn – Pokrati ce – Litoměřice hrad – 12 km
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a zejména hluboké údolí Labe je z ní jako 
na dlani a tok Labe tak spatříme hned 
na osmi různých místech. 
Z Varhoště prudším klesáním sejdeme 
k dalšímu rozhledovému bodu, kterým je 
tzv. Krkavčí skála. KRKAVČÍ SKÁLA 
(385 m) je čedičový skalní blok vybíhající 
z masivu Varhoště nad Tlučenské údolí. 
Otevřou se odsud krásné výhledy do Tlu-
čenského údolí, k Labi u Sebuzína a na zá-
padní část Českého středohoří.
Zde se napojíme na zelenou značku, s níž 
budeme dále klesat do malé horské obce 
HLINNÁ. Vesnička je prvně doložena v r. 

1337. V původně zemědělské vsi jsou do-
chovány pozdně empírové zděné domy 
z poloviny 19. stol. a lidové dřevěné stav-
by z přelomu 18. a 19. stol. 
V Hlinné opustí me zelenou značku a vrátí -
me se ke žluté, která nás povede přes pří-
rodní památku Hradiště do Mentaurova 
a dále do Poustevny.
HRADIŠTĚ, také zvané Radisken, je zčásti  
zalesněná hora se stepními loukami, skal-
natými výběžky a sutěmi vysoká 545 m. 
V roce 1949 byl vrch prohlášen přírodní 
památkou z důvodu ochrany bylinných 
společenstev stepního charakteru s vý-

skytem konikleců. 
Z Hradiště dojdeme do rekreačního stře-
diska MENTAUROV (430 m n. m.), 
v němž je dnes evidována pouze jedna 
adresa k trvalému pobytu. Žlutou značku 
opustí me na rozcestí  Poustevna, a to už 
máme v nohou téměř 8 km. Zde se napo-
jíme na červenou značku. U obce Skalice 
budeme míjet Národní přírodní památku 
Bílé stráně.
CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ BÍLÉ STRÁNĚ má 
celkovou rozlohu 3,24 ha a nachází se 
v nadmořské výšce 286 až 335 metrů. 
Chráněné území zde bylo vyhlášeno již 
roku 1954 s tí m, že jeho část byla chráně-
na již od roku 1929, tudíž se jedná o jednu 
z nejstarších chráněných lokalit v sever-
ních Čechách. Svůj název území dostalo 
od barvy místní půdy. Celá stráň je velmi 
teplá, proto se zde nalézá mnoho vzác-
ných a ohrožených druhů teplomilných 
a suchomilných rostlin a živočichů. 
Bez povšimnutí  nemůžeme minout PO-
KRATICE, které jsou dnes již součástí  Lito-
měřic, a to z toho důvodu, že jsou rodiš-
těm Václava Babinského, veleznámého 
českého lupiče.
LITOMĚŘICE leží na jižním úpatí  České-
ho středohoří na soutoku Labe s Ohří. 
Historické jádro města je památkovou 
rezervací a stojí určitě za prohlídku.


